H NAYTEMΠOPIKH – Π. AΘANAΣIAΔHΣ & ΣIA A.E.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2351/06/Β/86/23
Διεύθυνση Εδρας Εταιρείας: Λένορμαν 205 - Αθήνα Τ.Κ. 104 42
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30ή ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της: «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιονδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση Διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Διαδικτύου:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:
Εποπτεύουσα Αρχή:
Ημερομηνία Εγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:
Τύπος έκθεσης επισκόπησης:

www.naftemporiki.gr/investors
094042875 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών
Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

25 Νοεμβρίου 2009
Δεν απαιτείται

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

18.721.478,64
224.224,73
1.423.714,06
168.986,69
5.850.434,80
6.118.842,11
32.507.681,03

18.633.591,48
141.892,20
1.386.798,31
250.034,92
4.836.796,95
5.877,714,21
31.126.828,07

14.750.836,65
224.224,73
4.072.266,14
153.212,71
5.803.309.63
6.855.440,29
31.859.290,15

14.608.750,28
141.892,20
4.059.159,16
125.130,79
4.620.171,54
6.176.255,06
29.731.359,03

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ε)=(γ)+(δ)

7.180.584,00
17.329.043,09
24.509.627,09
```````````````````―
24.509.627,09
1.199.587,36
3.202.749,44
4.402.336,80
432.594,08
3.163.123,06
3.595.717,14
7.998.053,94
32.507.681,03

7.180.584,00
17.451.898,20
24.632.482,20
9.435,20
24.641.917,40
―
2.862.805,52
2.862.805,52
554.580,05
3.067.525,10
3.622.105,15
6.484.910,67
31.126.828,07

7.180.584,00
17.739.342,70
24.919.926,70
```````````````````―
24.919.926,70
1.199.587,36
2.581.908,96
3.781.496,32
―
3.157.867,13
3.157.867,13
6.939.363,45
31.859.290,15

7.180.584,00
17.470.388,46
24.650.972,46
```````````````````―
24.650.972,46
―
2.204.690,39
2.204.690,39
119.605,78
2.756.090,40
2.875.696,18
5.080.386,57
29.731.359,03

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.2008
01.07-30.09.2009
15.019.408,50
3.010.505,52
6.165.566,73
349.209,14

01.07-30.09.2008
2.964.046,81
382.136,20

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31.12.2008
30.09.2009

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.09.2009
31.12.2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €
01.01-30.09.2009
13.798.296,82
4.997.750,21

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
944.267,96
1.041.046,44
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
713.834,69
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
713.834,69
―
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
```````````````````―
713.834,69
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
713.834,69
- Δικαιώματα μειοψηφίας
―
0,0298€
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.457.195,63

2.261.578,38
2.644.406,07
1.786.793,36
1.796.704,07
-9.910,71
```````````````````―
1.786.793,36
1.796.704,07
-9.910,71
0,0751€

-817.474,56
-771.970,49
-548.539,59
-548.539,59
―
```````````````````―
-548.539,59
-548.539,59
―
-0,0229€

-755.826,73
-752.048,36
-608.030,37
-607.296,84
-733,53
```````````````````―
-608.030,37
-607.296,84
-733,53
-0,0254€

2.775.497,21

-638.586,83

-582.061,81

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.2008
01.07-30.09.2009
14.594.500,60
3.009.947,52
6.123.878,46
342.543,38

01.07-30.09.2008
2.877.227,82
364.877,50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €
01.01-30.09.2009
13.497.052,64
4.874.320,02

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.374.125,68
1.427.856,03
1.106.689,04
1.106.689,04
―
`````````````````―
1.106.689,04
1.106.689,04
―
0,0462€

2.832.274,60
3.215.102,29
2.352.153,55
2.352.153,55
―
`````````````````―
2.352.153,55
2.352.153,55
―
0,0983€

-820.665,82
-833.483,56
-611.014,09
-611.014,09
―
````````````````―
-611.014,09
-611.014,09
―
-0,0256€

-636.277,02
-625.215,47
-481.342,83
-481.342,83
―
````````````````―
-481.342,83
-481.342,83
―
-0,0201€

1.837.755,88

3.320.638,26

-658.210,58

-471.030,49

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.2008
01.01-30.09.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ζημιές προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπά
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.2009
01.01-30.09.2008

1.041.046,44

2.644.406,69

1.427.856,03

3.215.102,29

512.927,67
270.001,69

513.918,83
359.779,03

463.630,20
305.439,34

488.363,66
353.855,53

-150.952,67
54.174,19

-201.057,04
66.166,57

-90.621,11
36.890,76

-537.269,22
44.442,24

81.048,23
-598.578,80
-286.418,84

-18.450,55
-949.555,08
-504.013,95

-28.081,92
-1.693.160,47
495.604,69

-26.347,16
-1.577.531,73
-60.274,99

-54.174,19
-362.882,62

-66.166,57
-454.632,06

-36.890,76
-342.074,60

-44.442,24
-454.632,06

506.191,10

1.390.395,87

538.592,16

1.401.266,32

-8.075,00
-770.796,11
33.000,00
9.630,44
81.025,00

-277.002,00
-214.381,84
110.000,00
10.182,10
417.200,00

-8.075,00
-770.796,11
―
9.596,11
81.025,00

-277.002,00
-212.982,82
110.000,00
10.069,93
417.200,00

-655.215,67

45.998,26

-688.250,00

47.285,11

1.077.601,39
―
-753.060,06

―
-2.568,43
-956.221,72

1.079.981,58
―
-753.060,06

―
-2.412,64
-956.221,72

324.541,33

-958.790,15

326.921,52

-958.634,36

175.516,76
1.389.931,80
1.565.448,56

477.603,98
909.857,97
1.387.461,95

177.263,68
1.320.191,50
1.497.455,18

489.917,07
864.203,51
1.354.120,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ IΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) (5)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα μερίσματα
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
απευθείας στην Καθαρά Θέση
Σύνολο ιδίων κε φαλαίων λήξης περιόδου
(30.09.2009 και 30.09.2008 αντίστοιχα)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.08
01.01-30.09.09

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01-30.09.09
01.01-30.09.08

24.641.917,40

23.841.568,37

24.650.972,46

24.118.239,48

713.834,69
-837.734,80

1.786.793,36
-957.411,20

1.106.689,04
-837.734,80

2.352.153,55
-957.411,20

-8.390,20

-133.227,30

``````````````````―

-58,48

24.509.627,09

24.537.723,23

24.919.926,70

25.512.923,35

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
10. Στις 26 Μαρτίου 2009, η μητρική εταιρεία προέβη στην αγορά των υπολοίπων είκοσι (20) ονο1. Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποίηση είναι:
μαστικών μετοχών της κατά ποσοστό 99,64% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΕΔΡΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» και πλέον κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
Αθήνα, Λένορμαν 205
ΜΗΤΡΙΚΗ
2008
κεφαλαίου
της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ». Επίσης κατά την
ΑΙΜΟΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αθήνα, Λένορμαν 205
100,00%
Ολική ενοποίηση
2007-2008
ίδια ημερομηνία, η Εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», προέβη
ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Αθήνα, Λένορμαν 205
100,00%
Ολική ενοποίηση
2007-2008
στην αγορά των υπολοίπων τριών (3) ονομαστικών μετοχών της κατά ποσοστό 99,99%
ΕΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Καισαριανή, Κολοφώντος 1
35,00%
Καθαρή θέση
2006-2008
2. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο, ενώ είχαν ενσωματωθεί είτε στην αμέσως προηγούμενη περίοδο είτε στην αντίστοιχη περίοδο της
θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας «ΑΙΜΟΣ ΑΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕπροηγούμενης χρήσης. Επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας εταιρείας από περίοδο σε περίοδο.
ΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» και πλέον κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων ή και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία
εταιρείας «ΑΙΜΟΣ ΑΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ». Τέτου Ομίλου και της Εταιρείας
λος το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2009 αποφάσισε τη συγ4. Έχουν τηρηθεί οι βασικές αρχές των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008.
χώνευση με απορρόφηση των εταιρειών αυτών με ημερομηνία μετασχηματισμού την
5. Επί των παγίων και των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
31/3/2009. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. επικυρώθηκε με την από 25/6/2009 απόφαση της Τα6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30ή Σεπτεμβρίου 2009 για την Εταιρεία και τον Όμιλο είναι 224 άτομα, ενώ την 30ή Σεπτεμβρίου 2008 ήταν για τον Όμιλο 250 και για την Εταιρεία 230 άτομα.
κτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
7. Την 30.09.2009 δεν κατέχονται μετοχές της Εταιρείας ούτε από την ίδια ούτε από θυγατρικές αυτής.
11. Οι επενδύσεις για αγορές παγίων στοιχείων της εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο
8. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για όλες τις χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προ01.01 - 30.09.2009 ανήλθαν σε 622.000 €.
σαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει σχηματίσει η Εταιρεία για το ενδεχόμενο της επιβολής πρόσθετων φόρων ανέρχεται σε 43.449,37 ευρώ και ο Ομιλος σε 49.365,34.
12. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρεί9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προας με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 2009.
κύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
13. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις του Ομίλου συμπεριλαμβάνουν ποσά που αφορούν α)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α. Εσοδα
―
964,21
768.272,87 € πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, β) 369.740,26 € πρόβλεψη απόσβεβ. Εξοδα
―
62.205,15
σης επισφαλών πελατών, γ) 49.365,34 € πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και
γ. Απαιτήσεις
684,00
832.131,35
δ) λοιπές προβλέψεις 30.208,22 €.
δ. Υποχρεώσεις
―
23.816,54
ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
161.460,43
136.515,41
στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
―
―
ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
6.082,57
―
AΘHNA 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
H ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
H ΔIEYΘYNOYΣA ΣYMBOYΛOΣ
O OIKONOMIKOΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
EIPHNH Γ. AΘANAΣIAΔOY
MAPIETTA Γ. AΘANAΣIAΔOY
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝ. ΓΟΥΣΕΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΑΨΙΩΤΗΣ
A.T. Χ-217838
A.T. X-091706
A.T. ΑΕ 518679
Α.Τ. Ι-928993

